
TẬP BẢN ĐỒ LỊCH SỬ 12 – BÀI 3 TRANG 17 

 

Câu hỏi 

Khoanh tròn chữ in hoa, trước câu trả lời đúng trong các phương án sau: 

+)    Tình hình khoa học – kĩ thuật của nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: 

      A. không phát triển 

 
B. chỉ có một số phát minh nhỏ 

 

C. Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại và đạt được nhiều 

thành tựu lớn 

 
D. không chú trọng phát triển khoa học – kĩ thuật 

+)    Ý nào dưới đây không đúng trong các chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế 

giới thứ hai? 

    A. Hòa bình hợp tác với các nước trên thế giới 

 
B. Triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới 

 
C. Bắt tay với Trung Quốc 

 
D. Dung dưỡng Ixaren 

+)    Ý nào dưới đây không đúng khi nói về âm mưu của Mĩ sau chiến tranh lạnh? 

    A. Chuẩn bị đề ra chiến lược mới 

 
B. Vươn lên chi phối, lãnh đạo toàn thế giới 

 
C. Dùng sức mạnh kinh tế thao túng mọi hoạt động khác 

 
D. Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình 

+)    Điểm nổi bật của tình hình kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: 

        A. Mĩ là nước giàu tài nguyên lại không bị chiến tranh tàn phá 

 

B. Áp dụng triệt để thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật và nhà nước có 

chính sách điều tiết hợp lí 

 
C. Lợi dụng chiến tranh để làm giàu, tiến hành quân sự hóa nền kinh tế 

 
D. Mĩ có vị trí chiến lược quan trọng 
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+)    Tình hình khoa học – kĩ thuật của nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: 

Đáp án: C. Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại và đạt được 

nhiều thành tựu lớn 

+)    Ý nào dưới đây không đúng trong các chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế 

giới thứ hai? 

Đáp án B. Triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới 

+)    Ý nào dưới đây không đúng khi nói về âm mưu của Mĩ sau chiến tranh lạnh? 

Đáp án D. Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình 

+)    Điểm nổi bật của tình hình kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: 

Đáp án D. Mĩ có vị trí chiến lược quan trọng 

*** 

Để các em học sinh lớp 6 học tốt môn Lịch sử 12, doctailieu.com đã tổng hợp lời giải tập bản 

đồ Lịch sử lớp 12 cho các em để giúp các em hiểu bài và ôn luyện bài được tốt hơn. Chúc các 

em học tốt môn học giàu giá trị truyền thống và nhân văn này. 
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